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Teamindeling seizoen 2021-2022
Beste Jeugd(Leden) en/of ouder(s),
Het huidige seizoen is helaas anders gelopen dan we hadden gehoopt. Nu we de goede kant op gaan en
Corona beter onder controle is kijken wij met vertrouwen uit naar een sportief en gezond nieuw
handbalseizoen. Handbal is nog steeds populair en ook voor het nieuwe seizoen zien we gelukkig nieuwe
leden bij zowel de jeugd als de senioren. Welkom!
Waar de vereniging komend seizoen een lichte groei laat zien in het aantal leden zijn er een aantal
uitdagingen als het gaat om trainers en coaches. In de indeling voor het nieuwe seizoen is goed inzichtelijk
waar we nog ouders en/of leden nodig te hebben om onze mooie vereniging in beweging te houden.
De teamindeling is tot stand gekomen in overleg tussen Trainers, Coaches en de Technische Commissie.
Onderstaand een aantal algemene en specifieke opmerkingen als toelichting op de indeling. Wij wensen
iedereen alvast een fijne vakantie periode en een fijn seizoen met je nieuwe team!
Opmerkingen teamindeling:
Algemeen:
De teamindeling is bepaald op basis van de richtlijnen uit ons beleidsplan. Vanaf de D-jeugd en hoger
wordt er ingedeeld naar prestatie en te verwachten ontwikkeling. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar
handbalkwaliteit, maar ook naar teamsamenstelling, fysieke aspecten, individuele technische
vaardigheden, tactische vaardigheden, mentale weerbaarheid, houding in team (t.o.v. medespelers en
begeleiding), trainingsopkomst en motivatie. Hoog in het vaandel bij de teamindeling staat de individuele
ontwikkeling, het plezier en de speeltijd
Specifiek:
A-Jeugd:

Er wordt gestart als een grote groep waarbij voor aanvang van het seizoen een definitieve
indeling gemaakt wordt voor wie in A1 en A2 speelt.
Dames 1 en 2: Indeling blijft gelijk aan de situatie waar we het huidige seizoen zijn verbleven.

Waar zijn we nog naar op zoek:
In de teamindeling is te zien waar we nog open plekken hebben voor TRAINERS, heb je interesse of weet
je iemand die hier geschikt voor is dan horen we dat natuurlijk graag. Ook zoeken we voor enkele teams
nog een COACH welke tijdens wedstrijden het team coacht. Graag vernemen we van een van de ouders
van de betreffende teams wie deze rol gaat vervullen! Heb je ideeën of zelf interesse? Meld het bij de
Technische Commissie hhzdtc@gmail.com !
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